Учебна програма за курса “Проектиране на микросистеми”
Резюме

Курсът ще представи принципите на статично и динамично поведение на микросистемни
структури като гредички и плочи в различни конфигурации по отношение на граничните
условия и натоварване. Ще бъдат описани основни акустични елементи и техният ефект. Ще
бъдат обяснени подходите за моделиране на комплексни микроструктури и ще бъдат изучени
подробно електромеханичните и електроакустични аналогии. Основните електромеханични
механизми на преобразуване за реални микро системи ще бъдат описани. Сред механизмите
за преобразуване ще бъдат разгледани реципрочни принципи, както електростатичен,
пиезоелектричен, електромагнитен и електродинамичен, и нереципрочните принципи, като
пиезорезистивни и термомеханични.
Съдържание

1. Въведение
Дефиниция на MEMS, предимства, основни характеристики, преглед на типичните
структури, обзор на типични материали, използвани в MEMS, преглед на типичните
технологии, използвани за производство на MEMS, основни приложения.
2. Непрекъснати механични системи – статично поведение
Механика на деформируеми тела, тензор на твърдост, еластични константи, механични
структури при деформации: аксиално натоварени греди, напречно натоварени греди,
инженерна теория на гредата.
3. Непрекъснати механични системи – динамично поведение
Преглед на еластичните вълни в твърди тела, свободни надлъжни трептения на греда,
напречни вибрации на греда, напречни вибрации на пластина.
4. Акустични елементи - въздушно затихване
Типични ситуации на преминаване на въздуха в тесни пролуки, акустични товари на
вибриращи бутало, ефекти на вискозен поток, въздушно затихване в притиснат слой
5. Дискретни системи: електро-механични и електро-акустични аналогии
Съсредоточени електрически, механични и акустични системи, електро-механични и
електро-акустични аналогии
6. Електростатични преобразуватели
Теория на електростатичните преобразуватели, модели на електростатични
преобразуватели с напречни и странични структури, гребенна структура на
електростатичен преобразувател, примери на основните приложения на електростатични
преобразуватели.
7. Пиезоелектрични преобразуватели
Пиезоелектричен ефект, пиезоелектрични материали, пиезоелектрични отношения,
пиезоелектрични константи, пиезоелектричен коефициент на сдвоямане, еластични вълни
в пиезоелектрични материали, моделиране на пиезоелектрични преобразуватели с плоска
вълна, модел Мейсън, устройства за акустични вълни.
8. Електромеханично преобразуване с магнитно поле
Теория на електромагнитните преобразуватели, линеен модел на електромагнитен
преобразувател, електродинамичен преобразувател и линейният му модел, примери за
основните приложения на преобразуватели с магнитно поле.
9. Нереципрочни преобразуватели

Пиезорезистивни сензори, пиезорезистивен сензорен фактор, съпротивление тензор,
пиезорезистивен коефициент на силиция, пиезорезистивни чувствителни елементи,
подреждане на сензорните елементи в Уитстонов мост, капацитивни-сензори.

